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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso. 
 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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O  J U I Z  E  A  C A R T O L A  
_______________________________________ 

Histórias de Pedro Malasarte 

  

A noite já ia alta e Pedro Malasarte, sem nenhum vintém, procurava um bom lugar para dormir, quando aconteceu 

dele passar frente à casa de um juiz. Bateu a porta e pediu pousada, dando o nome de tal doutor fulano, que estava de 

passagem por aquelas terras. 

O juiz costumava a chegar tarde, pois ficava até a meia-noite jogando truco com seu compadre e amigos. Vai então 

que o filho do juiz, na sua simplicidade, mandou entrar o hóspede e, depois de Malasarte comer até se fartar, deu-lhe 

pousada, no quarto onde o juiz costumava se vestir. 

Quando o juiz chegou a casa, o filho lhe contou o que ocorrera e o magistrado ficou muito satisfeito com a 

hospedagem. Nem por sombras podia imaginar o que ia suceder. 

Lá pela madrugada, quase amanhecendo, Malasarte começou a sentir umas coisas na barriga... Procurou o vaso e, 

não o encontrando, abriu a janela... Mas lá fora havia uma cachorrada, que pegou a latir e foi um barulho de latidos do 

inferno. 

Malasarte estava suando frio. Mas, nisto, avistou na prateleira uma caixa. Abriu; dentro havia uma cartola de feltro. 

Estava salvo! Tirou a cartola e, fez nela... Bem, vocês já sabem. Depois pôs outra vez, com muito cuidado, a cartola na 

caixa e, esta, no lugar onde estava. 

Nesse tempo, a manhã já rompia e Malasarte quando ouviu o tropel dos criados na casa, tratou de cair fora. Quando 

vieram chamá-lo para o café, não o encontraram mais. 

Na hora do almoço, o Juiz saiu do quarto e foi para o cômodo em que costumava se vestir. Era dia júri. Vestiu a 

sobrecasaca, e, distraído, tirou da caixa a cartola e num só golpe a enterrou na cabeça. Não deu outra coisa, o Juiz ficou 

com a cara... digamos, enlameada. Além disso, sentiu um cheiro que quase o sufocou. Começou então a gritar. A 

família veio em seu socorro, achando que alguma desgraça tinha acontecido. 

Ao vê-lo naquele estado, o filho foi buscar um balde de água, a filha sabonete de cheiro e a mulher um frasco de 

perfume. O Juiz bufava de raiva. Mas Pedro Malasarte já estava longe.  

 
01 - O texto acima é um conto nordestino onde o personagem Pedro Malasarte, considerado herói popular leva 
vantagem em tudo, segundo o texto ele é um homem: 
a) correto, magistrado e muito rico, que precisa de pouso. 
b) magistrado, velho, doente que precisa de pouso. 
c) doutor fulano, que esta por ali de passagem, e precisa de pouso. 
d) doutor doente, que esta por ali de passagem e precisa de pouso. 
 
02 - Segundo o texto as palavras pouso, fartar, tropel se referem a: 
a) pousada, comida, correria. 
b) casa, fartura, bagunça. 
c) repouso, alimentação, galera. 
d) hotel, fardo, movimentação. 
 
03 - As palavras possuem uma classificação quanto ao número de sílabas, nas palavras a seguir, retiradas do 
texto, assinale a classificação correta das mesmas: (casaca, juiz, hospedagem, era): 
a) Trissílaba, oxítona, monossílaba, dissílaba. 
b) Monossílaba, trissílaba, polissílaba, dissílaba. 
c) Trissílaba, dissílaba, polissílaba, monossílaba. 
d) Polissílaba, dissílaba, trissílaba, monossílaba. 
 
04 - Com base no texto assinale a sequência de verbos que corresponde a estória de Pedro Malasarte: 
a) Apresentou, conversou, solicitou, conseguiu. 
b) Procurou, encontrou, convenceu, fugiu. 
c) Conheceu, entrou, dormiu, fugiu. 
d) Entrou, dormiu, acordou, solicitou. 
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05 - Sinônimos são palavras que possuem o mesmo ou aproximadamente o mesmo sentido que outras. Marque x 
na alternativa que corresponde aos sinônimos das seguintes palavras: casa, magistrado, tropel, bufava: 
a) pousada, juiz, berreiro, reclamar. 
b) lar, professor, pobres, boi. 
c) chalé, magistério, trupe, expirar. 
d) cume, magistro, trapaceira, querer. 
 
06 - Por mais forte, por mais ambicioso, por mais cruel que você seja, sempre vai ter alguém disposto a ter mais 
força, mais ambição e mais crueldade. E já notaram como a vida acaba juntando esse tipo de pessoa? É como se 
diz por aí: um tatu cheira o outro. ( Miguel Falabella) 
No poema acima, temos a repetição do “conector” mais, que introduz uma sequência de valores comparados a 
outros, seguidos do mais. Segundo a gramática normativa é correto afirmar que: 
a) As orações são subordinadas adjetivas, pois o mais enfoca a subordinação. 
b) O mais é considerado nas orações subordinadas adverbiais comparativas, pois mantém uma relação direta com o 
núcleo verbal da oração junto com seu antecedente. 
c) O mais indica superioridade, pelo fenômeno da hipotaxe de substantivação. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
07 - O número é uma categoria gramatical inerente ao substantivo, considerando-os na sua unidade que 
pertencem (número singular) ou no seu conjunto de dois ou mais objetos (número plural). De acordo com seus 
conhecimentos gramaticais, assinale a alternativa correta das palavras no plural que encontram-se abaixo: 
a) Pousadas, charlatões, refrões, truões. 
b) Cidadões, apreensões, capitões, escrivões. 
c) Sacristães, vilães, ermitães, aldeães. 
d) Fosséis, projetéis, apêndices, pólenes. 
 
08 - A nossa língua conhece dois gêneros, segundo a moderna gramática de Evanildo Bechara, o masculino e o 
feminino, assinale as alternativas que correspondem a forma correta entre seus pares: 
a) a pousada, o pousada; a hóspede, o hóspede. 
b) o alfaiate, a alfaiata; o amante, a amante. 
c) o presidente, a presidenta; o zagal, a zagal. 
d) o oficial, a oficial, o valentão, a valentã. 
 
09 - Termos em nossa língua a possibilidade de alterações gráficas no superlativo absoluto, segundo a moderna 
gramática de Evanildo Bechara, marque a alternativa que houver erros nas sufixações: 
a) cuidadosa – cuidadosíssima, feroz – ferozíssimo. 
b) terrível – terrivelíssimo, amável – amavelíssimo. 
c) comum – comuníssimo, sagaz – sagazíssimo. 
d) são – saníssimo, provável – probabilíssimo. 
 
10 - O que o autor que dizer com o poema acima, onde ele coloca como chavão a frase: “um tatu cheira outro”, 
assinale a alternativa que melhor explica a mensagem do poema: 
a) Nessa vida não somos nada, ou melhor somos frutos da sociedade em que vivemos. 
b) Quem muito quer nada consegue, porque sempre vai haver alguém  que pense contrário. 
c) Quem muito quer nada tem, pois outra pessoa possa já ter conseguido o que você tanto desejou. 
d) Não adianta querer ser o melhor, sempre vai encontrar alguém com o mesmo pensamento. 
 
11 - O relógio de Martha adianta 6 minutos a cada 24 horas. Se Martha acertar seu relógio às 8:00 horas do dia 
11, às 12:00 horas do dia 14 do mesmo mês o relógio de Martha estará marcando: 
a) 12:15 horas. 
b) 12:18 horas. 
c) 12:19 horas. 
d) 12:20 horas. 
 
12 - Num triângulo retângulo, as medidas dos catetos são 8 cm e 12 cm. A área desse triângulo é de: 
a) 96 cm2. 
b) 48 cm2. 
c) 24 cm2. 
d) 20 cm2. 
 
13 - Num jogo de voleibol, Dante marcou 12 pontos, o que equivale a 3/8 da quantidade de pontos marcados por 
Nalbert. A soma dos pontos de Dante e Nalbert é igual a: 
a) 38 pontos. 
b) 40 pontos. 
c) 42 pontos. 
d) 44 pontos. 
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14 - Magda aplicou um capital de R$ 2240,00 à taxa de juros simples de 20% a.a. por um período de 15 meses. O 
montante retirado por Magda ao final dessa aplicação foi de: 
a) R$ 2800,00. 
b) R$ 2714,00. 
c) R$ 2684,00. 
d) R$ 2640,00. 
 
15 - Faustino trabalhou durante uma quinzena recebendo diárias de R$ 65,00. Após receber pelo serviço 
prestado, lhe foi proposto trabalhar mais meia dezena de dias, sendo que receberia um aumento de 20% no valor 
da diária. Faustino prontamente aceitou a proposta pois ao fazer as contas verificou que a soma dos dois 
períodos de trabalho lhe renderia: 
a) R$ 1225,00. 
b) R$ 1265,00. 
c) R$ 1325,00. 
d) R$ 1365,00. 
 
16 - Madalena e mais 5 amigas realizaram determinada tarefa em 9 dias. Se outras 3 amigas de Madalena 
também tivessem participado dessa atividade, o grupo todo teria realizada a tarefa em: 
a) 5 dias. 
b) 6 dias. 
c) 8 dias. 
d) 10 dias. 
 
17 - Um produto sofre dois aumentos consecutivos de 5% e passa a custar R$ 88,20. O preço desse produto antes 
de sofrer o primeiro aumento era de: 
a) R$ 77,00. 
b) R$ 78,00. 
c) R$ 80,00. 
d) R$ 82,00. 
 
18 - Em preparação para um campeonato, numa das seções de treino Amado percorreu 10 voltas ao redor de um 
campo em formato de quadrado, cuja área mede 1444 m2. A distância percorrida por Amado foi: 
a) inferior a 1,2 km. 
b) de 1300 m. 
c) de 1400 m. 
d) superior a 1,5 km. 
 
19 - Na linha de produção de uma indústria de brinquedos, uma máquina produziu 1152 componentes na 
primeira hora do dia, 759 na segunda e 823 na terceira hora. Sabe-se que desse total, 34 peças não foram 
aprovadas no teste de qualidade. Jair deve embalar as peças aprovadas nesse teste em caixas com capacidade 
para 45 unidades de peças. Dessa forma, para cumprir com sua tarefa Jair precisará de: 
a) 60 dessas caixas. 
b) 59 dessas caixas. 
c) 58 dessas caixas. 
d) 57 dessas caixas. 
 
20 - Thiago e Maurício possuem juntos 114 figurinhas. O primeiro possui 49 figurinhas e o segundo as demais. 
Para que Thiago e Maurício fiquem com a mesma quantidade de figurinhas, o primeiro deve receber do 
segundo: 
a) 6 figurinhas. 
b) 7 figurinhas. 
c) 8 figurinhas. 
d) 9 figurinhas. 
 
21 - De acordo com a história do município de Fazenda Rio Grande, por volta de que século se formou em nossa 
região as fazendas: Mandirituba e Rio Grande? 
a) XIX, 
b) XVII. 
c) XVIII. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
22 - Em que ano deu-se o início do loteamento da Fazenda Rio Grande? 
a) 1.959.   c) 1.979. 
b) 1.969.  d) 1.989. 
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23 - Em que data foi criado o Município de Fazenda Rio Grande? 
a) 16/11/1.981. 
b) 01/07/1.983. 
c) 26/01/1.990. 
d) 01/01/1.993. 
 
24 - O município de Fazenda Rio Grande pertence a que Região Metropolitana? 
a) Araucária. 
b) Curitiba. 
c) Mandirituba. 
d) São José dos Pinhais. 
 
25 - Os cavalos que eram criados na Fazenda Rio Grande, eram destinados principalmente para: 
a) Abate e fabricação de charque. 
b) Disputas de cavalgadas e rodeios. 
c) O Exército Brasileiro. 
d) Purificação da raça e venda de sêmen. 
 
26 - Quando da criação do Distrito de Fazenda Rio Grande, suas terras pertenciam a que outro município? 
a) Agudos do Sul. 
b) Araucária. 
c) Contenda. 
d) Mandirituba. 
 
27 - Quantos municípios se limitam com Fazenda Rio Grande? 
a) 03 (três). 
b) 04 (quatro). 
c) 05 (cinco). 
d) 06 (seis). 
 
28 - Quem era o Governador do Estado do Paraná quando da criação do Município de Fazenda Rio Grande? 
a) Álvaro Dias. 
b) José Richa. 
c) Ney Braga. 
d) Roberto Requião. 
 
29 - O atual vice-governador do Estado do Paraná é: 
a) Gustavo Fruet. 
b) Maurício Requião. 
c) Flávio Arns. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
30 - Em que ano termina o mandato de Dilma, Presidente da República? 
a) 2013. 
b) 2015. 
c) 2014. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

 

 




